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Kampányok 
 
Klíma kampány:  
A 2009-es év kiemelkedő fontosságú volt az éghajlatvédelem szempontjából, hiszen 
erre az évre vártuk egy új, globális, klímavédelmi megállapodás megszületését a 15. 
ENSZ Klímakonferencia eredményeképpen. Mivel a Kiotói Jegyzőkönyvben tett 
nemzetközi vállalások lejárnak 2012-ben, ezért biztosítani kell a megfelelő folytatást 
egy igazságos, ambiciózus és jogilag kötelező megállapodás keretein belül, hogy a 
katasztrofális klímaváltozás elkerülhetővé váljon. Sajnos Koppenhágában nem jött 
létre a várt nemzetközi megállapodás, de kampánysikerként könyvelhettük el, hogy 
Magyarország miniszterelnöke személyesen is képviselte országunkat a 
konferencián, és országunk sokkal konstruktívabban ült a nemzetközi 
tárgyalóasztaloknál, mint bármikor addig az azt megelőző években. A „Tegyél a 
klímáért!” elnevezésű kampányunk során létrehoztunk egy új honlapot, készítettünk 
egy kiadványt és négy hónapig gyűjtöttünk aláírásokat annak érdekében, hogy 
Magyarország minél jobb álláspontot képviseljen Koppenhágában. A rendezvények 
között volt például Magyarország első éghajlatvédelmi futóversenye is, amelyet a 
Margit szigeten rendeztünk meg. Részt vettünk más civil szervezetekkel együtt egy, 
a klímaváltozásról szóló dokumentumfilm, az Age of Stupid bemutatásában. Kiadtunk 
egy ál Metropol számot novemberben, amely azt a jövőt festette le, ami akkor 
következik be, ha nem teszünk semmit a jelenleg zajló ember okozta klímaváltozás 
elkerülése érdekében. 
  
Zöld Beruházási Rendszer elindulását sürgető kampány:  
A Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) célja, hogy a Kiotói Jegyzőkönyv által felállított 
üvegházhatású gázok kvótakereskedelméből befolyó bevételeket pályázatok útján a 
megújuló energiák elterjedését és az energiahatékonyság növelését elősegítő 
beruházásokra fordítsa. Magyarországon jogszabály is rendelkezik erről. A 
Greenpeace 2009 tavaszán politikai kampányt folytatott, ezenkívül a közvéleményt 
tájékoztatta a rendszer kiírásának késlekedéséről. Kampányunkat siker koronázta: 
augusztusban elindult a ZBR.  
 
Paks bővítése elleni kampány: 
2009 tavaszán vált egyértelművé, hogy a kormány a Paksi Atomerőmű kapacitását 
duplájára akarja növelni. Ezt a döntést mindenféle előzetes társadalmi egyeztetés és 
a lehetséges alternatívák vizsgálata nélkül, villámgyorsan vitték át a Parlamenten, 
amely elvi hozzájárulását adta a bővítéshez. Szervezetünk jelen volt a bizottsági 
üléseken, tájékoztattuk a döntéshozókat az atomenergia veszélyeiről. 
Megmozdulásainkkal arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Magyarország 
energiapolitikájának nem az atomenergia még nagyobb arányú kihasználására, 
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hanem a megújuló energiák és az energiahatékonyság kiaknázására kellene 
irányulnia. 
  
Mátrai erőmű bővítése elleni kampány: 
A Mátrai Hőerőműben egy új, 440MW-os lignit-tüzelésű blokk létesítését tervezi a 
tulajdonos, amely újabb, évi 2,5 millió tonna széndioxiddal terhelné a légkört. 
Megkezdtük a kampány előkészítő munkálatait, és felszólítottuk a projektet 
potenciálisan finanszírozó bankokat, hogy ne vegyenek részt a beruházásban, amely 
rendkívüli módon járulna hozzá a klímaváltozás súlyosbításához. Kampányunk 
sikere, hogy 2009 végéig nem sikerült a finanszírozást a beruházó Mátrai Erőműnek 
megoldania, így elhalasztotta a további lépéseket. 
     
Mátraterenyei erőmű elleni kampány: 
Az év során tudomásunkra jutott, hogy 50MW-os, széntüzelésű erőművet terveznek 
építeni Mátraterenyére. A zöld mezős beruházás a Greenpeace véleménye szerint 
súlyos környezeti, egészségügyi, és társadalmi-gazdasági károkat okozna, az érintett 
településen lakók életét pedig negatívan érintené. Felvettük a kapcsolatot a téma 
szakértőivel, és megkezdtük a háttérmunkálatokat, hogy sikerüljön megakadályozni a 
beruházást. Decemberben első fokon utasította el az illetékes hatóság az erőmű 
előzetes környezeti engedélykérelmét. 
 
Tőketerebes: 
A Tőketerebesre tervezett óriási szlovákiai szénerőmű csak néhány kilométerre 
helyezkedett volna el a magyar határtól, és az egész Tokaj-Hegyalja régiót 
fenyegette volna. Ez évben felépítettük a helyi ellenállást a magyar oldalon, és 
támogattuk a szlovák Greenpeace munkáját itthonról. A Kassai Regionális Építési 
Hivatal végül elutasította az erőmű engedélykérelmét, tehát fellélegezhetünk, hogy a 
világörökségi területeink nem fogják kárát látni a szlovák beruházásnak. 
 
GMO-kampány: 
  
2009 elején az Európai Bizottság arra tett lépéseket, hogy kötelezze a MON810 
génmódosított kukoricára vonatkozó termesztési tilalommal rendelkező országokat, 
hogy szüntessék meg a tilalmat. Magyarország és Ausztria ügye a március 2-ai 
környezetvédelmi miniszterek Tanácsülésén került napirendre, ahol az uniós 
tagországok szavaztak arról, hogy az említett két ország megtarthatja-e 
génmódosított kukorica tilalmát. Februártól nagy mozgósításba kezdtünk, melynek 
során szövetségeseinkkel (civil- és gazdaszervezetek, szakpolitikusok, szakértők) 
együtt kezdtük meg az uniós tagországok vélhető szavazási szándékát kutatni és 
jeleztük: hazánk génmódosítás-mentes státuszának megőrzése nagyon fontos 
nekünk! Február 20-ára az unió soros elnökségét adó Csehország hivatalos 
képviselete elé demonstrációt szerveztünk, majd eljuttattuk GMO mentességünk 
megtartására vonatkozó kérésünket az EU tagországok követségeire. Civilek, 
politikusok, gazdaszervezetek osztrák kollégáinkkal együtt mozgósított kapcsolataink 
Európa szerte mind kellettek ahhoz, hogy a tavalyi év egyik legnagyobb sikerét 
könyvelhessük el: március 2-án az uniós tagországok minősített többséggel 
leszavazták az Európai Bizottság kezdeményezését amely így nem tudta ránk 
erőltetni a MON810 génmódosított kukorica termesztésének engedélyezését. A 
magyar mezőgazdaság génmódosítás-mentes maradt! 
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REACH utómunka 
 
2009-ben információs kampányba kezdtünk az EU-s REACH jogszabályban foglaltak 
megismertetésére és a lakosság tájékoztatására, amelyhez egy kiadványt is 
készítettünk. Számos hazai város nagy forgalmú pontján informáltuk az embereket 
arról, hogy jogukban áll megtudni, hogy a legveszélyesebb kategóriába sorolt 
anyagok közül melyeket tartalmazza az általuk megvásárolt termék vagy annak 
csomagolása. 
Levelet írtunk cégeknek néhány konkrét eset kapcsán, hogy informáljanak minket 
termékük veszélyes vegyianyag tartalmáról. Mivel nem kaptunk tőlük választ ezért ez 
is megerősített minket abban, hogy a REACH jogszabály betartásával kapcsolatos 
problémák súlyosak. Miután Európa szerte tapasztaltuk, hogy a vállalatok nem 
osztják meg a fogyasztókkal azt, amit a jogszabályok szerint meg kellene, ezért 
fogyasztóvédő és környezetvédő szervezetekkel közösen összehangolt európai 
kampányt tervezünk ezek betartatására. 
 
Mohi atomerőmű 
 
A Greenpeace tevékenységének is köszönhetően Magyarország hivatalosan is részt 
vesz a mohi atomerőmű 3-4-es blokkjainak építése kapcsán zajló környezeti 
hatásvizsgálati folyamatban. Nyilvánosság elé tártuk, hogy az építtető Slovenska 
Electrarne - Enel SE manipulálni kívánta a Szlovákiában tervezett 
közmeghallgatásokat, mely ügy komoly nemzetközi sajtóvisszhangot váltott ki. 
Mozgósítottunk az ősszel Esztergomban megrendezésre került hazai 
közmeghallgatásra, szakmai kritikát dolgoztunk ki, melyet eljutattunk a magyar 
álláspont kialakításáért felelős magyar Környezetvédelmi Minisztériumhoz. 
 
Cianid technológiás bányászat tilalma 
 
2009 őszén a Greenpeace, három másik szervezettel együtt kezdeményezte a 
cianidos bányászat nemzeti betiltását. Alig 2 hónappal a kampány kezdete után, az 
intenzív munka eredményeként a parlament, december 6-án, elsöprő többséggel 
megszavazta a szakértőink által elkészített tervezetet, így a nagybányai 
ciánkatasztrófa 10-ik évfordulójára Magyarország kinyilvánította ciánmentességét. 
Szervezetünk a továbbiakban az európai szintű szabályozás meghozataláért küzd. 
 
Adománygyűjtés 
 
A Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet függetlensége megőrzése 
érdekében nem fogad el adományokat vállalatoktól, politikai pártoktól vagy 
államoktól. Csak magánszemélyek adományaiból tartja fenn magát világszerte. 
Ennek az alapelvnek a szellemében a Greenpeace Magyarország Egyesület is csak 
magánszemélyek támogatását fogadja el. A 2009-es év folyamán hat alkalommal 
küldtünk ki DM adománykérő levelet támogatóinknak. Azok, akik a tavalyi évben 
újonnan csatlakoztak támogatóink sorába, az első beérkezett adomány után 
rendszeresen információs leveleket kaptak tőlünk, melyekben tájékoztattuk őket az 
éppen aktuális tevékenységeinkről és sikereinkről, és további támogatásra 
buzdítottuk őket. Az év folyamán a következő témákban küldtünk ki leveleket: 
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⇒ Januárban a 2008-as támogatásokhoz kapcsolódó adóigazolások, azon 
támogatóinknak, akik az adóazonosító számukat megadták szervezetünknek 

⇒ Februárban az SZJA 1%-ának felajánlásával kapcsolatos ismertető 
⇒ Márciusban a Heiligenkreuz-i szemétégető ügyében küldtünk levelet  
⇒ Áprilisban kampányismertető levelünket kaphatták meg támogatóink  
⇒ Júniusban REACH (káros anyagok használati tárgyainkban) témában 

informáltuk támogatóinkat 
⇒ Szeptemberben a klímakampányunk részleteit ismertettük és kértük a 

támogatást 
⇒ November végén pedig az év értékelése, összefoglalása és néhány 

tevékenység előrevetítése történt meg. 
 
2009 év elején közel 10 000 támogatónk volt. Az év végére ez a szám 12 426-ra 
nőtt.  
 
Az SZJA 1%-ának felajánlásából 2009-ben 9 millió Ft bevételt sikerült realizálnunk. 
2009. év végére támogatóink összesen 65 millió Ft-tal járultak hozzá 
tevékenységeinkhez.  
 
2010-ben továbbra is kéthavonta tájékoztatjuk támogatóinkat tevékenységünkről. Az 
utcai támogató toborzási módszert folytatva fenntartjuk jelenlétünket az utcákon és 
tereken, Budapesten és vidéki nagyvárosokban. Ennek segítségével a támogatások 
mellett népszerűsítjük a környezetvédelmet, a megújuló energiák használatát, ami 
által jelentős szemléletformálást érhetünk el. 
 

 












